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1. Вступ 

   

Проведення науково-дослідної практики передбачає: оформлення та 

одержання перепусток на підприємстві; 

вивчення правил техніки безпеки; 

можливе проведення учбових занять та екскурсій; 

виконання індивідуальних завдань; 

виконання самостійних завдань на робочому місці; 

оформлення звіту; 

складання заліку з практики. 

 

2. Мета та завдання практики 

 

Науково-дослідна практика має на меті систематизацію, розширення 

і закріплення професійних знань, формування у студентів початкових 

компетенцій ведення самостійної наукової роботи, дослідження та 

експериментування. 

 

3. Зміст практики  

 

Під час науково-дослідної практики студент має 

засвоїти: 

– методи дослідження й проведення експериментальних робіт; 

– правила експлуатації дослідницького устаткування; 

– методи аналізу та обробки експериментальних даних; 

– фізичні і математичні моделі процесів і явищ щодо досліджуваного 

об’єкта; 

– інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні 

продукти щодо професійної сфери; принципи організації комп’ютерних 

мереж і телекомунікаційних систем; 

– вимоги до оформлення науково-технічної документації та 

дипломної роботи; 

виконати: 

– теоретичне або експериментальне дослідження в рамках 

поставлених завдань, включаючи математичний (імітаційний) 

експеримент; аналіз імовірності отриманих результатів; 

– порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з 

вітчизняними і закордонними аналогами; 

– аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а 

також техніко-економічної ефективності розробки.  

 

 

 

 

 



 

 

4. Календарний план проведення практики  

 

 

№ Зміст Термін виконання 

1. Прибуття студента на практику, 

оформлення і отримання перепусток 

 

2. Проведення інструктажу з техніки безпеки 

та охорони праці 

 

3. Проведення екскурсій по підприємству, 

ознайомлення з місцем роботи 

 

4. Виконання програми практики і 

індивідуального завдання(з щотижневою 

перевіркою) 

На протязі всієї 

практики 

5. Оформлення щоденника, звіту і складання 

заліку з практики 

 

6. Розрахунок у гуртожитку та здача 

перепустки 
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